FAKS
Ordinær generalforsamling, den 25. september 2021
Referat
Ad 1.
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Georg Høhling (Skoleleder Sankt Josef Søstrenes Skole). Det
blev bakket op af generalforsamlingen.
Der blev optalt stemmer og det blev konstateret, at der var 25 stemmer repræsenteret ved
generalforsamling. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
Ad 2.
Formand, Dan Jensen, forelagde bestyrelsens skriftlige beretning. Beretningen omhandlede bl.a.:
• Caritas arbejde og skoleindsamlingerne.
• Forslag om nedsættelse af kontingent, da der grundet aflysning af kurser mv. er opbygget
et stort overskud. Punktet bliver taget op på generalforsamlingen til marts 2022.
• FAKS arbejder i samarbejde med Brian Degn Mårtensson med, hvordan vi som katolske
skoler kan synliggøre, at vi lever op til de 7 samfundsløfter, som Danmarks Private Skoler
har defineret. Her til knyttes en kommentar om at huske at være synlige i det
kommunalpolitiske op til det forestående kommunalvalg.
Kurser for nye lærere på Katolske skoler samt Religionslærerkurset. Opfordring til skoleledelserne
om at sende lærere afsted på disse kurser.
Efter sin beretning bad Dan Jensen om Georg Høhling (Skoleleder Sankt Josef Søstrenes Skole)
orientere om FAKS-skolernes evt. brug af DP´s standardvedtægter. Bl.a. henviste Georg Høhling til
bestyrelsessammensætninger på de katolske skoler.
Dorrit Lisa Kromann (Formand for bestyrelsen på Sankt Josef Skole i Roskilde) stillede sig til
rådighed ift. dette arbejde, da skolen netop har været igennem et lignende arbejde med skolens
vedtægter.
Efterfølgende foreslog dirigenten, at generalforsamlingen i små grupper skulle diskutere emnerne
i formandens beretning. Herefter sættes beretningen til debat under følgende temaer:
1) Pernille Aagaard (Formand på Sankt Knuds Skole i Århus) foreslog, at der når bestyrelserne
mødes dagen før generalforsamling kunne etableres et forum, hvor bestyrelserne kunne
debattere og udveksle erfaringer. Det kunne også gøre det nemmere at danne netværk for
bestyrelserne på skolerne. Rent praktiske kunne det være rigtig fint med navneskilte.
2) Glenn Norman Kjærgaard (Formanden fra Sankt Annæ Skole) stiller forslag om, at der
oprettes et netværk for bestyrelsesmedlemmer, via FAKS hjemmeside:
http://www.faksnet.dk/
3) Dorrit Lisa Kromann (Formand for Sankt Josef Skole Roskilde). Spørger om vi som skoler
kan gøre noget mere konkret for at kommunikere ud, hvad vi som skole gør for at opfylde

de 7 samfundsløfter. Det kunne eksempelvis være at genere tal ud fra skolernes regnskab,
der samlet kunne underbygge dette.
Den skriftlige og mundtlige beretning er med ovenstående kommentarer taget til efterretning
Ad 3.
Fremlæggelse af Årsregnskab med følgende kommentarer:
Der var en forventningen om et lille underskud, men foreningen er kommet ud med et overskud.
Det skyldes blandt andet aflyste aktiviteter grundet Corona. Regnskabet blev herefter godkendt af
generalforsamlingen.
Ad 4.
Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
Der er et ønske i bestyrelsen om, at kontingentet skal nedsættes til generalforsamlingen i marts
2022, da der efterhånden er opbygget et stort overskud. Ved årsskiftet var der et overskud på 1,3
millioner.
Efter disse kommentarer er budget godkendt af generalforsamlingen
Ad 5.
Behandling af indkomne forslag (se vedtægterne § 8.4). Det punkt suspenderes, da der ikke er
indkommet nogle forslag.
Ad 6.
De foreslåede navne blev valgt ind i bestyrelsen. Fra Netværk Storstrøm genvælges; Jens P
Mølgaard (Skoleleder på Sankt Birgitta Skole) som bestyrelsesmedlem og John Hansen (Skoleleder
på Sct. Joseph Søstrene Skole i Nykøbing Falster) som suppleant. Fra hele landet genvælges; Irene
Harboe (Souschef på Rygaards Skole) og Peter Franklin (Rektor på Niels Steensens Gymnasium)
som bestyrelsesmedlemmer. Peter Terney (Afdelingsleder på Sct. Ib Skole) er valgt som suppleant
Ad 7.
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslår at Deloitte fortsætter som revisor, hvilket generalforsamlingen bakkede op
om.
Ad 8.
Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
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